
 

 

Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018), v nadaljnjem 
besedilu Pravilnika ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (ZPSI-1B), v nadaljnjem besedilu ZPSI-1B, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
določa naslednja 

ŠOLSKA PRAVILA 
 
 

Ta pravila določajo: 
 

1. merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom, 
2. upravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje dijaka od pouka, 
3. upravičene razloge za oprostitev prisotnosti dijaka pri pouku in način njegove 

vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve, 
4. način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času prepovedi prisotnosti pri 

pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, 
5. pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 

omrežjem, 
6. način sodelovanja s starši, 
7. vzgojno delovanje šole, 
8. druga pravila šolskega reda v skladu s predpisi. 

 
 

1. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ 
DIJAKOM 
  

Ta pravila določajo merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom 
Srednje zdravstvene in kozmetične šole  Maribor (v nadaljevanju šola). 
  

Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli in zunaj nje prejme: 
 

 bronasto srce 

 srebrno srce 

 zlato srce 

 diamantno srce 

 pohvalo 

 priznanje 

 posebno priznanje 

 nagrado 

 posebno nagrado 
 
Predlagatelji priznanj: 

 ravnateljica, pomočnica ravnateljice 
 učitelji, mentorji, drugi strokovni delavci šole 
 razredniki 
 oddelčni in celotni učiteljski zbor 
 dijaška in oddelčna skupnost 

  

 



 
Pisne listine  se dijakom podeljujejo na podlagi predlogov učiteljev, mentorjev, razrednikov ter 
drugih delavcev šole. 

Dijak lahko prejme: 

BRONASTO SRCE   

 na predlog učitelja, mentorja: 
- za pozitivno izstopanje pri pouku/vajah, za samoiniciativnost, izkazano ustvarjalnost, 

vestnost, odgovornost 

- za pomoč pri pripravi in/ali izvedbi šolskih prireditev (dan odprtih vrat, informativni dan, 
novoletni koncert, okrogle mize, razstave, športni dnevi, obeležitev praznikov, 
tekmovanja …) 

- za sodelovanje pri šolskih in izvenšolskih aktivnostih (krožki), udeležbi na tekmovanjih, 
za bronaste dosežke na šolskih tekmovanjih, za vestno opravljanje prostovoljnega oz. 
socialnega dela … 

- za udeležbo na krvodajalski akciji 
- za delo v skupini 

- druge aktivnosti po presoji učitelja, mentorja 

 na predlog razrednika: 

- za vsaj dve pohvali učitelja, mentorja (oz. dveh učiteljev, mentorjev) 

- za pomoč sošolcem, pomoč pri vestnem opravljanju razrednih in šolskih funkcij 
(predsednik, podpredsednik razreda, predstavnik dijaške skupnosti, blagajnik, 
predstavnik IND,  predstavnik zdrave šole …) 

- za izjemno izstopajoče izvajanje prostovoljnega oz. socialnega dela (pohvala zunanjega 
mentorja) 

- druge aktivnosti po presoji razrednika 

 

SREBRNO SRCE: 

- za pozitivno izstopanje pri pouku, za njegovo samoiniciativnost, če ga pohvalijo vsaj trije 
učitelji in je v tekočem letu sodeloval še pri najmanj eni šolski oz. izvenšolskih aktivnosti 

- če je v tekočem letu sodeloval pri najmanj treh različnih šolskih oz. izvenšolskih 
aktivnostih ter bil pri vsaj eni še posebej pohvaljen 

- če je že tretjič prejel pisno pohvalo na koncu šolskega leta pri istem mentorju, učitelju, 
razredniku (tretja pohvala - priznanje) 

- če je dosegel srebrno priznanje na regijskih tekmovanjih, se na tekmovanjih (po 

predhodnih medšolskih kriterijih) uvrstil na državno tekmovanje, na državnem 
tekmovanju dosegel srebrno priznanje 

 

ZLATO SRCE se dijaku podeli: 

- če je na koncu šolskega leta že tretjič prejel priznanje za svoje udejstvovanje ter 

promocijo šole 



- če je v tekočem šolskem letu prejel s strani mentorjev, učiteljev, razrednika vsaj tri 
priznanja 

- za prva tri mesta na državnem tekmovanju oz. doseženo zlato priznanje na državnem 
tekmovanju 

- druge aktivnosti po presoji učiteljskega zbora  

 

DIAMANTNO SRCE lahko prejme dijak, ki je bil večkrat nagrajen že v preteklih letih in je s svojo 
dejavnostjo bistveno prispeval k promociji šole. To odličje lahko prejme dijak tudi za druge 
oblike dela, ki jih učiteljski zbor oceni za primerne za podelitev najvišjega odličja.  

Dijaki prejmejo posebne pisne listine tudi ob doseženem odličnem uspehu, in sicer: 

 POHVALO – odličen uspeh v letniku 

 PRIZNANJE – odličen uspeh v najmanj dveh letnikih  
 POSEBNO PRIZNANJE  – odličen uspeh v treh letnikih izobraževanja, vključno s četrtim 

letnikom  

 NAGRADA – odličen uspeh v vseh štirih letih izobraževanja  
 POSEBNA NAGRADA – absolutni odlični uspeh v vseh štirih letih  

  

Predlogi  se zbirajo celo šolsko leto. Ob koncu šolskega leta jih koordinator posreduje 
ravnateljici. Predloge potrdi učiteljski zbor na pedagoškem sestanku. Seznam dijakov, ki so v 
šolskem letu prejeli pisne listine so sestavni del šolske kronike. 
 
 
 2.  UPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE IN PREDČASNO ODHAJANJE OD POUKA 
  
Starši oz. skrbniki lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. 

vozni red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje 

(kar ne velja za ure praktičnega pouka v zunanjih ustanovah) ali predčasno odhajanje od 
pouka. Prošnja mora vsebovati tudi kopijo voznega reda z označeno uro prihoda/odhoda v/iz 
Maribor/-a. Predčasni odhod bo odobren samo v primeru, če mora dijak med prevozoma čakati 
več kot dve uri in le za šolske ure od 13.00 dalje. 

Dijaku se zaradi utemeljenih razlogov lahko dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka, 
v kolikor se s tem strinja razrednik in učitelj, pri katerem bo dijak zamujal oz. predčasno odhajal. 
V kolikor je dijaku to dovoljeno, razrednik to evidentira v ednevnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  UPRAVIČENI RAZLOGI ZA OPROSTITEV PRISOTNOSTI DIJAKA PRI POUKU IN NAČIN 
NJEGOVE VKLJUČITVE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE 
 
Dijak, ki je oproščen sodelovanja pri pouku športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov, mora biti 
pri pouku prisoten. Učitelj ga v tem času lahko vključi v druge dejavnosti, kot so: 

 izdelovanje referatov o zdravem načinu življenja, o temah s področja športa … 

 izdelovanje plakatov s področja zdravega načina življenja, športa … 

 pomoč učitelju pri izvedbi ure športne vzgoje (npr. vodenje zapisnika, pomoč pri 
meritvah, pri sojenju športnih iger …) 

 opravljanje dežurstva v šoli ali v telovadnici 
 druge dejavnosti na predlog učiteljev športne vzgoje, razrednika, drugih učiteljev in 

dijaka 
  
V izjemnih primerih je dijak lahko v celoti oproščen vseh dejavnosti pri športni vzgoji (če ima IP 
ali pedagoško pogodbo). O tem odločijo razrednik, svetovalna delavka in učitelj športne vzgoje, 
ki dijaka poučuje. Pred odločitvijo si mora šola pridobiti pisno soglasje staršev. 
V kolikor gre za odločanje o oprostitvi sodelovanja dijaka pri pouku drugih predmetov, lahko na 
podlagi prošnje staršev učitelj z razrednikom in dijakom določi načrt dela. 
 
 
4. NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU PREPOVEDI 
PRISOTNOSTI PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠOLE 
 
Ne glede na to, da ima dijak pravico do prisotnosti pri pouku, se mu lahko začasno  prepove 
prisotnost pri uri pouka oz. pouku določenega dne, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi 
lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih. Prepoved  lahko traja 
največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic 
kršitve pa največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja.  
 
Šola o prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole dijaku izda 
sklep najpozneje do konca pouka tistega dne.  
 
Učitelj lahko po svoji presoji: 

 dijaka sam pospremi do odgovorne osebe v šoli (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, 
svetovalna delavka, razrednik) ali 

 pošlje reditelja oz. dežurnega dijaka po odgovorno osebo. 
 
Ravnateljica oz. pooblaščena oseba opravi ustni razgovor z dijakom in o razgovoru vodi 
zapisnik. 
Na podlagi predloga učitelja, razgovora z dijakom in zagovora dijaka ravnateljica oziroma od nje 
pooblaščena oseba odloči: 

 da dijak nadaljuje s poukom ali 

 da dijaka za čas prepovedi prisotnosti pri pouku vključi v drugo obliko dela oziroma mu 
dodeli določeno nalogo ali 

 da se o začasni prepovedi prisotnosti pri pouku obvesti starše dijaka oziroma glede na 
okoliščine primera predstavnike drugih ustreznih služb (policija, reševalci) ter se dijaka 
v spremstvu staršev oziroma drugih ustreznih služb pošlje domov. 



O odločitvi ravnatelja oziroma od njega pooblaščene osebe se obvesti razrednika in šolsko 
svetovalno službo, ki po potrebi sodeluje pri postopku obravnave dijaka. 
Dijaku se poleg začasne prepovedi prisotnosti pri pouku izreče tudi ustrezen vzgojni ukrep. Ker 
je dijak že vzgojno obravnavan zaradi svojega dejanja, ne more istočasno dobiti tudi 
neopravičenih ur. Po presoji se o dijakovem dejanju obvesti pristojno institucijo (policijo). Način 
ukrepanja se smiselno uporablja tudi pri izvajanju interesnih dejavnosti. 
V primerih prepovedi prisotnosti dijaka pri pouku je dijak dolžan sam nadoknaditi zamujeno 
snov oziroma dejavnost. 
 
V primeru motenja oziroma oviranja izvajanja pouka (neprimerno vedenje, klepetanje, 
telefoniranje, ipd.) učitelj dijaku začasno prepove prisotnost pri pouku. Ta ura se dijaku šteje 
kot neopravičena, dijak pa mora po odhodu iz razreda ostati v poslopju šole (knjižnica, jedilnica, 
hodniki …). V nasprotnem primeru šola za njegovo varnost ne more poskrbeti – torej odide na 
lastno odgovornost. V primeru prepovedi prisotnosti dijaka pri pouku je le-ta dolžan sam 
nadoknaditi zamujeno snov oziroma dejavnost. 
 
 
5.  PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN 
TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM 
  

1. Uporaba mobilnih telefonov pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole ni 
dovoljena. Mobilni telefon lahko dijaki uporabljajo le na izrecno dovoljenje učitelja pri 
posamezni uri za čas, ki ga določi. 

 

V primeru, da dijak telefon uporablja v nasprotju s pravili, ga učitelj vzame in ga odnese na 
začasno zadržanje v tajništvo ter o tem obvesti starša preko eAsistenta. Dijak lahko telefon 
prevzame isti dan po pouku v tajništvu.  
 

Izreče se vzgojni ukrep. 
 

V primeru, da dijak telefona ne izroči učitelju, ko ta to zahteva, učitelj dijaku izreče vzgojni 
ukrep.  
 

2. Prepovedano je vsako nepooblaščeno fotografiranje in snemanje (dijakov, delavcev 
šole, bolnikov, varovancev, šolskih prostorov, poteka pouka, testov, imenskih seznamov 
ipd.) ter njihova javna objava. 

 

V tem primeru gre za težjo kršitev, za katero bo dijak prejel ukor. 
Prav tako bo ravnateljica v primeru, da na podlagi učiteljevega opisa dejanja oceni, da je prišlo 
do kršitve, ki vsebuje elemente kaznivega dejanja (v skladu s Kazenskim zakonikom ali 
Zakonom o prekrških), primer odstopila pristojni instituciji ter o tem obvestila starše vseh 
vpletenih dijakov. 
 
 
6.  NAČIN SODELOVANJA S STARŠI 
  
Šola bo s starši, zakonitimi zastopniki dijakov ter z vzgojitelji v dijaških domovih sodelovala na 
različne načine: 

 na skupnih govorilnih urah z razrednikom ali posameznim učiteljem – te bodo v skladu s 
terminskim načrtom šole za tekoče šolsko leto (od 17.00 do 18.00) 

 v okviru individualnih tedenskih govorilnih ur (vsak učitelj ima enkrat v tednu govorilno 
uro, objavljeno na spletni strani šole) 



 na roditeljskih sestankih (v septembru ter v skladu s terminskim načrtom šole za tekoče 
šolsko leto) 

 preko zastopnikov staršev razrednih skupnosti na Svetu staršev 

 s pisnimi obvestili, preko ednevnika 
 
7.  VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 
 
Šola lahko zaradi neizpolnjevanja šolskih obveznosti oziroma kršitev dolžnosti (v nadaljnjem 
besedilu: kršitve) zoper dijaka vzgojno ukrepa. 
Vzgojni ukrepi so opomin, ukor in izključitev iz šole. 
 
LAŽJE KRŠITVE 
  

 večkratno zamujanje pouka 

 neopravičena odsotnost do 5 ur 

 pisanje po šolskem inventarju, po šolski opremi in šolskih prostorih 

 odlaganje odpadkov izven košev za smeti (tudi  v okolici šole) 

 uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 
omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil 

 neprinašanje učnih pripomočkov, športne opreme 

 kolektivni izostanek od organiziranih oblik izobraževalnega dela 

 motenje pouka ali drugih oblik izobraževalnega dela (neprimerno izražanje, zapuščanje 
razreda) 

 neizpolnjevanje dolžnosti dežurnih dijakov 

 neizpolnjevanje dolžnosti dijakov rediteljev 

 dejanja, ki škodujejo ugledu šole 

 neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti (pisanje domačih nalog, opravljanje 
zaposlitev …) 

 neprimeren odnos do delavcev v zdravstvenih organizacijah, kjer poteka praktični pouk 
 in PUD 

 neprimeren odnos do varovancev in bolnikov 

 neprimerno vedenje v šoli, na hodnikih šole, prireditvah, ekskurzijah, interesnih 
dejavnostih, praktičnem pouku, PUD-u  … 

 malomaren, neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja 

 neprinašanje uniforme oz. njena neurejenost 

 neudeležba na tekmovanju ob predhodni prijavi 
 neprimeren odnos do pouka  

 neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih  

 kajenje 

 neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja 

 druge kršitve po presoji učitelja oz. delavcev šole 
 
Za lažje kršitve se lahko dijaku izreče OPOMIN. 
 
 
 
 
 



TEŽJE KRŠITVE 
 

 neopravičena odsotnost* 

 ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov, opravičil, podpisov staršev oz. zakonitih 
zastopnikov, vzgojiteljev dijaškega doma in drugih dokumentov 

 zloraba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 
omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil 

 izdajanje za drugo osebo oz. napeljevanje k temu 

 neupoštevanje oz. kršitev kodeksa etike zdravstvenih delavcev 
– samovoljna prisvojitev tuje stvari 
– ponarejanje  
– žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih  
– neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu 
– namerno poškodovanje, uničevanje šolskega ali drugega premoženja 

 nepooblaščeno fotografiranje in snemanje (dijakov, delavcev šole, bolnikov, varovancev, 
šolskih prostorov, poteka pouka, testov, imenskih seznamov ipd.) ter njihova javna 
objava 

– psihično ali fizično nasilje 
– samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti  
– ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, ki ima ali bi 

lahko imelo za posledico večjo materialno škodo  
– ponavljajoče se lažje kršitve 

 druge kršitve po presoji učitelja oz. delavcev šole 
 

Za težje kršitve se lahko dijaku izreče UKOR (tudi večkrat). 
 
* Dijaku se zaradi neopravičenih ur: 
 

– izreče opomin, če ima do 5 neopravičenih ur 
– izreče ukor, če ima do 15 neopravičenih ur 
– drugič izreče ukor, če ima do 25 neopravičenih ur 
– tretjič izreče ukor, če ima do 35 neopravičenih ur  

 
Neopravičena odsotnost, ki znaša 35 ur v šolskem letu, pomeni najtežjo kršitev, za katero se 
lahko dijaku izreče izključitev. 
 
 
V skladu s 56. a členom z ZPSI-1A (Ur. l. št. 68/2017) so: 
NAJTEŽJE KRŠITVE 
 

– ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, ki ima ali bi 
lahko imelo za posledico težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne motnje  

– namerno uničenje oziroma poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, s katerim je 
povzročena večja materialna škoda  

– vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena 
korist  

– uničenje ali ponarejanje šolske dokumentacije  
– posedovanje predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje ljudi 

ali varnost premoženja  



– posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog  
– posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola  
– prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali 

prepovedanih drog  
– neopravičene odsotnosti od pouka, ki znašajo 35 ur v šolskem letu  

 
Za najtežje kršitve se lahko dijaku izreče IZKLJUČITEV.  
 
Dijaka se lahko izključi iz šole za četrti oz. vsak naslednji izrečeni ukor v posameznem šolskem 
letu. 

 

Izključitev iz šole traja do konca šolskega leta, če pa je bil dijaku ukrep izrečen mesec dni ali 
manj pred iztekom pouka v skladu s šolskim koledarjem, lahko izključitev traja še največ do 
konca naslednjega šolskega leta. 

Izključitev iz šole se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne izvrši, če dijak v pogojnem obdobju, 
ki lahko traja največ eno leto, ne stori kršitve iz prvega odstavka tega člena. Če dijak v 
pogojnem obdobju stori najtežjo kršitev, se dijaka izključi. 

 
V skladu s 56. členom ZPSI- 1A  (Ur. l. št. 68/2017)  lahko šola zaseže predmete, s katerimi dijak 
ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih ali 
povzroča oziroma bi lahko povzročil materialno škodo. 
 
Šola o zasegu predmetov dijaku izda sklep najpozneje do konca pouka tistega dne.  
 
ALTERNATIVNI UKREPI 
 

– pobotanje oziroma poravnava 
– poprava škodljivih posledic ravnanja  
– opravljanje dobrih del  
– opravljanje nalog in obveznosti izven načrtovanega časa 
– premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa 
– učna pomoč dijakom 
– urejanje šolskih prostorov 
– čiščenje in/ali urejanje šolske okolice 
– druge možnosti 

 
Alternativni ukrep se lahko določi pod pogojem, da dijak s tem soglaša. Izvaja se lahko le v času 
izven pouka dijaka in preneha veljati, ko je alternativni ukrep izvršen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  DRUGA PRAVILA 
  

8.1. HIŠNI RED 
VAROVANJE ŠOLE IN NADZOR NAD VSTOPOM V ŠOLO 
  

 vstop v prostore šole je za dijake možen pri glavnem vhodu v času od 6.30 do 19.00 
oziroma do konca popoldanskega pouka 

 vsak dijak se je dolžan na zahtevo vsakega zaposlenega v šoli in dežurnih dijakov 
identificirati z veljavno dijaško izkaznico 

 starši in ostali obiskovalci vstopajo v šolske prostore enako kot dijaki, le da so se ob 
prihodu in odhodu dolžni javiti dežurnemu dijaku 

 ob vhodu v šolske prostore je organizirano dežurstvo dijakov in informatorja 

 vinjenim osebam in osebam, ki bi povzročale nemir, vstop v prostore šole ni dovoljen 

 prepoved prihoda in vabljenje tujih oseb (predvsem dijakov drugih šol)  – v primeru, da 

se na hodnikih ali v razredu nahajajo osebe, ki niso naši dijaki, je potrebno o tem 
OBVEZNO obvestiti učitelja,  informatorja, razrednika ali to javiti v tajništvo šole  
 

 GARDEROBNE OMARICE 
  

 vsak dijak dobi ob vpisu v šolo svojo garderobno omarico s šifro, ki jo uporablja do 
zaključka šolanja 

 dijak mora šifro omarice varovati kot svojo tajnost 

 dijak mora omarico obvezno zapirati in varovati 

 vsak dijak je dolžan skrbeti za svojo garderobno omarico 

 v kolikor dijak opazi na omarici poškodbo, mora to takoj javiti informatorju ali hišniku 

 če je omarica poškodovana zaradi nasilnega odpiranja, dijak pa ne pozna šifre svoje 
omarice, mora škodo poravnati na lastne stroške 

 če dijak poškoduje omarico, mora poravnati stroške popravila 

 ob koncu šolskega leta je dijak dolžan garderobno omarico izprazniti 
 
Pri praktičnem pouku v bolnišnici in domovih veljajo pravila, s katerimi dijake seznani mentor na 
oddelku oz. organizator praktičnega pouka. 
 

UČILNICE 
  

 učilnice se zaklepajo 

 v učilnice vstopajo dijaki  skupaj z učiteljem 

 vstop v učilnice je mogoč samo v copatih (vse vrste, razen tenis copat) 

 oblačila in čevlje so dijaki dolžni odložiti v garderobne omarice 

 v učilnicah je prepovedano uživanje hrane in pijače 

 dijaki so odgovorni za čistočo v učilnicah 

 za nastalo materialno škodo nosi odgovornost povzročitelj – v kolikor povzročitelja ni 
mogoče odkriti, nosi stroške razred 

 dijaki se brez učitelja ali laboranta v učilnicah ne smejo zadrževati 
 preden dijaki zapustijo učilnico, poberejo smeti ter poravnajo mize in stole ter odprejo 

okna 

 reditelja in učitelj zapustijo učilnico zadnji, reditelja pred tem pregledata, če so dijaki 
zapustili svoje prostore urejene; če temu ni tako, učilnico uredita reditelja, dijaka pa se 
zapiše v zvezek opažanj 

 po zadnji uri popoldanskega pouka položijo dijaki stole na mizo in zapustijo razred 



 
DEŽURSTVO DIJAKOV V AVLI ŠOLE 
  

 dežurstvo je dijakova obveznost 

 izjemoma ne dežurajo dijaki, če je tako določeno v njihovi pedagoški pogodbi oz. v IP 

 dežurni dijak na vidnem mestu nosi oznako z napisom »Dežurni dijak« 

 dežurni dijak je na dan dežurstva oproščen pouka, v koliko ne piše obvezne pisne naloge 
–  v primeru, ko oba dežurna dijaka istočasno pišeta obvezno pisno  nalogo, poskrbita za 
nadomestno dežurstvo enega dežurnega dijaka le tisto učno uro (o tem obvestita 
informatorja) 

 dežurstvo traja dopoldan od 7.00 do 11.00 in popoldan od 11.00 do 15.00  

 na začetku dežurstva prejme dijak obrazca »Dnevnik dežuranja in Evidenco 
obiskovalcev« pri informatorju, kamor vpisuje potek dežurstva, čas, ko je z dežuranjem 
pričel oz. prekinil, beleži branje okrožnic, hkrati pa skrbi za evidentiranje obiskovalcev 

 po končanem dežuranju dijak obrazca izroči informatorju, hranita pa se v zbornici 
 dijaki dežurajo v avli šole po razporedu, ki ga pripravijo skupaj z razrednikom 

 dežurstvo je za dijaka zelo pomembna in odgovorna naloga, saj vstop v šolo pomeni prvi 
stik obiskovalcev s šolo, zato ga morajo opravljati natančno in vestno po navodilih za 
dežurne dijake 

 dežurni dijak vljudno sprejme vsakega obiskovalca ter obisk evidentira v obrazec 

 dežurni dijak je dolžan opozoriti informatorja na obiskovalce, ki ne upoštevajo navodil 
 dežurna dijaka skrbita za red in čistočo v avli in na hodnikih ter za urejeno oglasno desko 

 dežurna dijaka skrbita za informiranje vseh dijakov z okrožnicami 
 dežurna dijaka se za vse informacije obračata na informatorja 

 če je dijak, ki bi moral dežurati, odsoten in je s tem seznanjen razrednik, ta poskrbi za 
nadomestno dežurstvo oz. zamenjavo 

 razpored dežurnih dijakov je objavljen  na oglasni deski 
  
V kolikor dijak predhodno ne obvesti razrednika o izostanku (ko bi moral opravljati dežurstvo), 
se le-ta šteje kot neopravičen. Tudi v primeru, če dijak samovoljno zapustil dežurno mesto oz. 
zamudi dežuranje, se izostanki štejejo kot neopravičeni. Če dežurni dijak ne opravi svojih 
obveznosti, za kršitev prejme vzgojni ukrep. 
  
DELO REDITELJEV V RAZREDU 
  

 za red v razredu skrbita reditelja, ki se menjata vsak teden, določi ju razrednik 

 pred začetkom pouka preverita stanje inventarja ter čistočo v razredu in o odstopanjih 
obvestita profesorja 

 obvezno javljata odsotnost dijakov 

 obvezno javljata prisotnost drugih udeležencev v razredu 

 skrbita za urejenost razreda, čistočo šolske table, pisala (kredo), ki morajo biti vedno na 
razpolago 

 kadar učitelja 10 minut po zvonjenju ni v razredu, poiščeta nekoga iz vodstva šole ter ga 
obvestita o odsotnosti učitelja (v primeru najavljene odsotnosti je poskrbljeno za 
nadomeščanje, ki je objavljeno na oglasni deski v avli) 

 nered v učilnici je dolžan odpraviti reditelj 

 ob koncu pouka reditelj vpiše v zvezek pripombe v zvezi z urejenostjo učilnice        

 vsak razred je odgovoren za učilnico, kjer je imel pouk 



 če reditelj morebitnih poškodb ne zapiše v zvezek, pa to stori reditelj naslednjega 
razreda, mora stroške odkritih poškodb plačati razred, ki je bil pred tem v razredu 

 učitelj, ki je odgovoren za učilnico (kabinet), skupaj z  razrednikom  poskrbi, da se hišni 
red upošteva in se morebitni ukrepi dosledno izvajajo 

 če razred zapusti neurejeno učilnico, se lahko pozove reditelja tega razreda, da učilnico 
uredi – reditelju se tedensko dežurstvo podaljša, v primeru, da ne opravi dolžnosti, 
prejme vzgojni ukrep 

  
INFORMIRANJE DIJAKOV 
  

 z navodili o delu v razredu in v okviru šole so dijaki seznanjeni preko okrožnic, oglasnih 
desk in šolske spletne strani, dijakom pa jih posredujejo tudi razredniki in razredni 
predstavniki, ki dijake dnevno obveščajo o posebnostih dela (zdravniški pregledi, 
roditeljski sestanki …) 

 navodila o delu pri posameznem predmetu ali dejavnosti posreduje učitelj – izvajalec 
 
FINANČNE OBVEZNOSTI DIJAKOV 
  

 finančne obveznosti se poravnajo s položnico 

 položnice morajo biti  poravnane do roka, ki ga določi šola 

 finančne obveznosti dijakov vključujejo: vstopnice za prireditve, gledališke predstave, 
razstave, športne dneve, prispevke za interesne dejavnosti, skripta ipd. 

 škodo ob poškodbi inventarja  oziroma povzročeno na stavbi  poravnajo povzročitelji  na 
podlagi računov izvajalcev, ki škodo odpravljajo 

 za škodo, ko storilca ni mogoče ugotoviti oziroma je bila povzročena kolektivno, nosi 
odgovornost razred oziroma skupina dijakov, ki je sodelovala pri nastanku škode 

 stroške fotokopiranja je potrebno  poravnati v  fotokopirnici šole 
 
ZBORNICA 
  

 dijaki nimajo vstopa v zbornico 

 v zbornico lahko dijaki vstopijo ob izjemnih okoliščinah le z dovoljenjem in ob prisotnosti 
zaposlenega 

 dijaki naj po nepotrebnem ne motijo učiteljev v času glavnega odmora 

 dijaki in starši poiščejo učitelja v času njegovih govorilnih ur 
  
  
KABINETI, BOLNIŠNICA IN DOMOVI 
  

 vstop je dovoljen v času pouka oz. praktičnega pouka le skupaj z učiteljem 

 dijak mora biti oblečen skladno z merili (uniforma, brez nakita, urejeni lasje in nohti, 
predpisana obutev, svetle nogavice …) 

 če dijak pri vajah ali praktičnem pouku nima ustrezne obutve in uniforme oz. je ta 
neurejena, ne more opravljati vaj oziroma praktičnega pouka 

 dijak ne sme zapustiti kabineta oz. bolnišničnega oddelka brez dovoljenja učitelja 
praktičnega pouka – učitelj ga lahko zaposli s kakšno drugo aktivnostjo, o dijakovem 
neprimernem odnosu do šolskih obveznosti pa sproti pisno seznani razrednika (ta z 
dijakovo kršitvijo seznani tudi starše in ustrezno vzgojno ukrepa) 



 
KNJIŽNICA 
  

 za dijake je knjižnica dostopna po urniku le-te 

 dijak (ne skupina dijakov) lahko uporabi internet samo za iskanje podatkov v 
izobraževalne namene, pred uporabo interneta mora predložiti knjižnično izkaznico 

 pogoji izposoje gradiva so razvidni iz knjižničnega reda 
  
Zaradi uresničitve prijetnega sobivanja morajo uporabniki upoštevati pravila primernega 
vedenja: 

 prostor knjižnice je namenjen branju, opravljanju šolskih obveznosti, prijetnemu klepetu 
in tudi druženju 

 v knjižnici se govori tiho oz. polglasno 

 v prostor se ne prinaša hrane 

 v knjižnici se skrbi za čistočo in inventar 

 uporaba računalnika ni namenjena igranju računalniških igric, obisku klepetalnic …, 
temveč za izobraževanje 

 individualno poslušanje glasbe ni dovoljeno, enako velja za igranje družabnih iger in 
telefoniranje 

 če dijak krši pravila reda v knjižnici, knjižničarka o njegovem obnašanju seznani 
razrednika, ki ustrezno ukrepa 

  
JEDILNICA 
  

 šolska kuhinja  pripravlja prehrano za dijake in zaposlene 

 vsak uporabnik šolske jedilnice je dolžan pospraviti za seboj 
 vsi uporabniki so dolžni vzdrževati  čistočo v šolski jedilnici, avli šole in na hodnikih 

 dijaki morajo upoštevati Pravila o šolski prehrani 
  
 
8. 2.  PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI 
  
 DOVOLJENA IN NAPOVEDANA ODSOTNOST 
  

 na podlagi prošnje staršev in pisnih potrdil športnih in drugih organizacij, ki jih dijak 
preda  razredniku najmanj tri dni pred svojo odsotnostjo, lahko razrednik opraviči največ 
tri dni 

 ravnateljica dovoljuje napovedane odsotnosti daljše od treh dni 
 napovedana odsotnost ni dovoljena dijaku v času, ko si bi moral pridobivati oceno 

  
EVIDENTIRANJE ODSOTNOSTI 
 
Odsotnost dijaka se v ednevniku le evidentira, kadar je dijak (skupaj z mentorjem) vključen v 
druge šolske aktivnosti ali opravlja dežurstvo, a se ti izostanki ne štejejo k razredni statistiki. 
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 
  
Starši oz. skrbniki morajo čimprej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od prvega dne 
odsotnosti, o izostanku obvestiti šolo oziroma razrednika. V primeru, da ni bilo mogoče 



vzpostaviti stika z razrednikom, je možno odsotnost sporočiti oz. najaviti vnaprej poslovni 
sekretarki (tel: 02/3006200), ki še ta dan obvestilo posreduje razredniku. 
 
Če dijak ne obiskuje pouka oziroma ga preneha obiskovati, starši oz. skrbniki pa šole ne 
obvestijo o njegovi odsotnosti v roku treh dni,  šola o tem najkasneje v štirih dneh obvesti 
starše oz. skrbnike priporočeno s povratnico in jih seznani s posledicami odsotnosti. Določi jim 
osemdnevni rok za odgovor. Če šola v osmih dneh ne prejme odgovora, izda dijaku odločbo o 
izključitvi brez vodenja postopka ugotavljanja kršitve. 
  
Starši oz. skrbniki morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku 
razrednika pisno obvestiti o vzroku odsotnosti (tudi če se je starš oz. skrbnik z razrednikom 
telefonsko ali osebno pogovorili o izostanku). Po prejemu pisnega opravičila se odsotnost 
opraviči, če je razlog utemeljen. Če obstajajo dvomi glede razloga odsotnosti ali 
verodostojnosti podpisa na obvestilu, razrednik to preveri pri starših oz. skrbnikih. Odsotnost 
se ne opraviči, v kolikor opravičilo ni oddano v roku za opravičevanje. 

V namen opravičevanja odsotnosti starši izpolnijo formular ali pa dijak priloži zdravniško 
opravičilo, ko je odsoten več kot pet dni skupaj. 

Vsak dijak bo (ob vračilu tudi s strani staršev oz. skrbnikov podpisanega potrdila o 
seznanjenosti z načinom opravičevanja) na začetku šolskega leta prejel ŠEST oštevilčenih 
obrazcev za opravičila, ki jih starši oz. skrbniki izpolnijo po ustreznem vrstnem redu izostankov. 
Na en obrazec je mogoče evidentirati le en izostanek oz. en izostanek, ki je trajal strnjeno do 
maksimalno pet dni skupaj. Razrednik sprejme le opravičila, ki so jih dijaki/starši prejeli v 
tekočem šolskem letu. 

Ko dijaku zmanjka formularjev za opravičila, se morajo starši oz. zakoniti zastopniki oglasiti na 
govorilni uri pri razredniku. Razrednik lahko zgolj osebno izroči  staršem oz. zakonitim 
zastopnikom dijaka le šest obrazcev za opravičila naenkrat in to evidentira. Na eno opravičilo je 
možno navesti zgolj strnjeno odsotnost (ni možno navesti odsotnosti za ponedeljek in sredo, 
če je bil dijak v šoli v torek; v tem primeru se opravičilo zapiše na dva obrazca). 
  
Obrazec je namenjen tudi opravičevanju izostankov za odsotnost dela pouka na določen dan 
oz. od posamezne ure ter za predčasno zapustitev pouka. V tem primeru se dijaku odsotnost 
opraviči na osnovi vnaprej prinešenega opravičila. Dijak je opravičilo dolžan posredovati 
praviloma učitelju, pri katerem bo manjkal (izjemoma tudi razredniku). Ta učitelj na osnovi 
pisnega opravičila staršev oz. skrbnikov tudi odloči, ali dijak sme predčasno zapustiti pouk. 
Učitelj evidentira dijakovo odsotnost v ednevnik, dijak pa opravičilo odda razredniku. V 
ednevniku učitelj pribeleži, da je dijaku dovolil predčasni odhod z dovoljenjem. Če dijak 
predhodno ne poda pisnega opravičila staršev, ga učitelj brez pripisa evidentira, da je pri pouku 
manjkal. 
V kolikor dijak prve ure manjka zaradi utemeljenih in nepredvidljivih okoliščin, lahko poda pisno 
opravičilo tudi naknadno. O opravičenosti razloga v tem primeru presoja razrednik in učitelj, pri 
katerem je dijak izostal. V kolikor bi v tem času dijak moral opraviti določene obveznosti v zvezi 
z ocenjevanjem, se mu izostanek, ki ni bil vnaprej predviden, ne opraviči. 
  
Če se dijak udeleži neke dejavnosti (v okviru šolskih aktivnosti), ki je organizirana izven šole, 
morajo v ta namen starši oz. skrbniki podpisati soglasje.  Obrazec jim izroči mentor oz. ga 
lahko prejmejo v šolski fotokopirnici. Dijak ga podpisanega posreduje najkasneje dva dni pred 



izostankom od pouka mentorju, ki ga posreduje razredniku. Ta izostanek zabeleži v dnevniku, 
pri čemer se te ure izostanka dijaka od pouka ne štejejo v zbirne ure izostankov dijaka.  
  
Dolžnost dijakov je, da skrbno ravnajo s prejetimi obrazci. Izposoja obrazcev od drugih dijakov 
ni možna. V kolikor bo dijak obrazce izgubil, bodo nove obrazce morali pri razredniku osebno 
dvigniti starši oz. zakoniti zastopniki. Z dvigom novih formularjev bodo preklicali predhodne, ki 
še niso bili uporabljeni. 
 

 8.3. DRUGA PRAVILA O VARNOSTI IN ZDRAVJU 
 
POUK FIZIKE, KEMIJE IN BIOLOGIJE 
 

 Učitelj ali laborant mora dijake pravočasno ustrezno poučiti o nevarnostih, ki so značilne 
za pouk ali laboratorijske vaje (npr.: jedke ali strupene kemikalije, onesnažen zrak, 
kužnine, povečana temperatura, električna napetost, nevarna svetloba, krhka 
steklovina, nevarnost poškodb z ostrimi in koničastimi orodji in drugimi predmeti, 
nevarnost eksplozije, nevarnost mehanskih poškodb pri padcih predmetov, nevarnost 
požara, itd.), in o možnih posledicah, do katerih lahko pride pri nepravilnem, 
nepazljivem, neodgovornem ali malomarnem delu. 

 Učitelji in laboranti morajo biti temeljito pripravljeni na pouk. Upoštevati morajo 
varnostna navodila, ki so podana v učbenikih in priročnikih. Pred učno uro morajo 
preveriti, ali je z rekviziti, ki jih nameravajo uporabiti, vse v redu. Posebno skrbno je 
treba nadzirati lahko vnetljive snovi in oksidante, da bi preprečili požar. Pri delu, kjer 
nastajajo zdravju škodljivi plini, mora biti zagotovljeno ustrezno zračenje. 

 Pri vajah iz mikrobiologije je treba paziti, da se mikrokulture ne prenesejo na pohištvo, 
obleko ali tla. Prepovedati je treba dotikanje kolonij in suspenzij živih mikrobov. V 
primeru, da pride kužnina v stik s kožo, je treba obvestiti učitelja ali laboranta, ki mora 
ukrepati po predpisanih navodilih. Kontaminiran material je treba odložiti le v posebne 
odlagalnike, ki so temu namenjeni. Po končanem delu je treba obvezno pospraviti in 
razkužiti delovno površino. Pred začetkom in po koncu vaj si je potrebno roke skrbno 
umiti, po potrebi tudi razkužiti. 

 Vse nevarne kemikalije, kužnine, nevarni rekviziti in naprave morajo biti varno shranjeni 
v zaklenjenih prostorih ali omarah. Dijakom mora biti dovoljen in omogočen dostop do 
njih samo pod nadzorom učitelja ali laboranta. 

 
Učitelji, laboranti in dijaki morajo pri delu, kjer je povečana nevarnost, obvezno uporabljati 
osebno varovalno opremo (npr.: zaščitna očala, zaščitne rokavice, halja). V laboratorijih in 
specialnih učilnicah je prepovedano uživanje hrane in pijače. 
  
 
TELOVADNICA 
 

 vstop v telovadnico je dovoljen samo v času pouka športne vzgoje 

 vstop je mogoč samo v opremi, ki je v skladu z merili, ki jih določa učitelj športne vzgoje 

 če dijak pri pouku nima športne opreme, kar mu onemogoča aktivno sodelovanje pri 
pouku, to pomeni lažjo kršitev šolskega reda – dijak v tem primeru ne sme zapustiti 
pouka 



 učitelj v primeru  dijakovega neizpolnjevanja šolskih obveznosti sproti pisno seznani 
razrednika, ta z dijakovo kršitvijo seznani tudi starše na govorilnih urah (če se takšno 
vedenje dijaka ponavlja, je razrednik dolžan pričeti postopek za izrek vzgojnega ukrepa) 

 za dijake, ki imajo športno vzgojo, je obvezna uporaba garderobe – dijaki v te prostore 
ne smejo prinašati in uživati hrane in pijače 

 vse dejavnosti v telovadnici se lahko odvijajo le pod nadzorom učitelja športne vzgoje 

 v telovadnici mora biti telovadno orodje pregledano in popravljeno, da zaradi 
nepravilnosti ne bi prišlo do nezgode 

 vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, medtem pa se takšnega 
telovadnega orodja ne sme uporabljati 

 dijaki morajo biti pri pouku športne vzgoje urejeni tako, da njihova oprema  ne more 
povzročiti nezgode (preširoke majice, neustrezni drseči copati, razpuščeni lasje ipd.) 

 učitelji morajo pri vajah skrbeti za varno izvedbo, tako da dijaka varujejo sami ali s 
pomočjo drugih dijakov 

 v telovadnici ali na igrišču dijaki ne smejo biti brez nadzora 
  
PRAKTIČNI POUK ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČI IN OSKRBE (V UKC MARIBOR IN DOMOVIH) 
 

 zdravstvena ali socialna ustanova, kjer dijaki opravljajo praktični pouk, izvede 
izobraževanje dijakov o značilnostih in ukrepih v zvezi z varstvom pri delu 

 dijaki morajo pri praktičnem pouku upoštevati navodila za opravljanje praktičnega 
pouka in tudi varnostne predpise tiste organizacije, v kateri poteka praktični pouk 

 dijaki morajo biti pri praktičnem pouku urejeni – uporabljajo ustrezno obleko, obutev in 
predpisana zaščitna sredstva 

 učitelji praktičnega pouka spremljajo in nadzorujejo delo dijakov 

 z medicinsko-tehničnimi pripomočki smejo dijaki rokovati le v prisotnosti učitelja ali v 
prisotnosti osebe, usposobljene za delo s temi pripomočki 

 dijaki morajo biti nezgodno zavarovani 
 
Brez vednosti učitelja dijaki ne smejo zapuščati oddelka, kjer opravljajo praktični pouk. Dijak 
mora biti spoštljiv in prijazen do mentorja, uslužbencev ter bolnikov. 
 

Dijaki morajo biti pri praktičnem pouku urejeni: 

o   DELOVNA OBLEKA:  

 ustrezne velikosti in dolžine, v skladu z estetskimi normami ter primerna za opravila 
(hlače morajo biti primerno široke, ne smejo se videti obrisi spodnjega perila) 

 primerna širina tunike, zapeti gumbi, pod delovno obleko ne nosimo raznovrstnih majic 

 skrbimo, da so delovna oblačila čista in da jih nosimo samo na delovnem mestu 

o   DELOVNA OBUTEV: 

 namenjena naj bo le uporabi v bolnišnici 
 naj bo udobna, pastelnih barv, ne sme drseti in biti mora neslišna 

o   NOGAVICE: 

 ženske in moške nogavice naj bodo kožne ali svetle barve, enobarvne (najbolje bele) ter 
čiste 



o   OSEBNA UREJENOST: 

 osebna higiena: dijak mora biti higiensko urejen, uporabljati mora deodorante brez 
močnega vonja 

 roke in nohti: roke morajo biti negovane, urejene in brez nakita, nohti pa kratko 
pristriženi (do konca blazinice prstov) ter lakirani le s prozornim lakom (na nohtih ni 
dovoljeno imeti umetnih mas in lepljenih okraskov) 

 lasje: negovani, počesani in urejeni, dolgi lasje marajo biti speti, da pri delu niso moteči 
 ličenje: diskretno, nevsiljivo (uporaba nežnih tonov) 

 nakit: kratki, neviseči uhani, tanka verižica, skrita pod delovno obleko, roke brez nakita 

 pirsing: na vidnih mestih ni dovoljen (uho, nos, usta, obrvi) 

 tetovaže: na vidnih mestih niso dovoljene 

Če dijak  nima ustrezne opreme, ne sodeluje in ne upošteva navodil mentorja praktičnega 
pouka, ga lahko mentor pošlje v šolo h koordinatorici praktičnega pouka  ge. Karmen Šparaš. 
Dijak ne sme zapustiti kabineta oz. bolnišničnega oddelka brez dovoljenja učitelja praktičnega 
pouka. Učitelj ga lahko zaposli s kakšno drugo aktivnostjo, o dijakovem neprimernem odnosu 
do šolskih obveznosti pa sproti pisno seznani razrednika. Ta z dijakovo kršitvijo seznani tudi 
starše na govorilnih urah. Če se vedenje dijaka ponavlja, je razrednik dolžan pričeti postopek za 
izrek vzgojnega ukrepa. 
Praktični pouk je dijakova obveznost, zato se na praktičnem pouku evidentira dijakova 
prisotnost. 
 

Povzeto po standardih UKC Maribor in nacionalnega dokumenta o izgledu zdravstvenih delavcev. 

  
EKSKURZIJE, IZLETI, TABORI, ŠPORTNE PRIREDITVE, DELAVNICE IZVEN ŠOLE 
  
Organizator (ekskurzije, športnega dneva ali tabora) izdela načrt dejavnosti in v njem predvidi 
morebitne nevarnosti in ukrepe za preprečevanje nezgod. Načrt lahko izdela na osnovi delnih 
načrtov, ki jih pripravijo posamezni učitelji ali vodniki. Pred začetkom dejavnosti mora načrt 
odobriti ravnateljica. Po končani ekskurziji morajo spremljevalci podati pisno analizo ekskurzije, 
športnega dneva ali tabora. 
  
 
 
Načrt dejavnosti mora vsebovati vsaj: 
  

 namen in potek dejavnosti 

 opis relacije s časi odhodov, prihodov in morebitnih nastanitev 

 poimenski seznam udeležencev  –  dijakov in spremljevalcev 

 ukrepe za varno izvedbo dejavnosti 

 seznanitev staršev 

 pripravo dijakov in njihove obveznosti 

 pravila obnašanja 

 sankcije (vzgojni ukrepi) 

 plačilo 
 

 
 
 



Vodja mora udeležencem, spremljevalcem, dijakom in staršem posredovati ustrezna navodila: 
 

 spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi dijaki pod nadzorom - učitelji 
spremljevalci naj bodo, če je le mogoče, razporejeni tako, da spremljajo tiste dijake, ki jih 
poznajo 

 na pohodih morajo biti spremljevalci razporejeni na začetku in na koncu skupine dijakov 

 v vozilih (avtobus, vlak) mora imeti vsak svoj sedež, med vožnjo morajo potniki sedeti, 
ne smejo se sklanjati skozi okna, v vlaku je treba preprečiti prehajanje dijakov iz vagona 
v vagon, na postajališčih in peronih pa je treba poskrbeti za varno čakanje in gibanje 

 pri postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop – praviloma najprej izstopi 
spremljevalec in zagotovi varen izstop dijakom (nevarnost drugih vozil ipd.) 

 dijaki naj se izogibajo vozilom (tudi stoječim), psom in drugim živalim (tudi zaradi 
nevarnosti stekline), naj ne trgajo sadežev in rastlin (tudi zaradi morebitne strupenosti) 

 dijake je potrebno opozoriti, da na ekskurzije ne prinašajo rezilnih predmetov, orožja in 
drugih predmetov, ki bi utegnili biti nevarni 

 v gostiščih je treba preprečiti naročanje in konzumiranje alkoholnih pijač 

 spremljevalci se morajo pred ekskurzijo pozanimati, ali imajo dijaki težje zdravstvene 
težave (npr.: astmatiki, srčni bolniki, epileptiki …) 

 v primeru nezgode ali bolezni so spremljevalci dolžni poskrbeti za ustrezno zdravniško 
intervencijo in o tem čim hitreje obvestiti starše – tudi v takem primeru mora vsaj eden 
od spremljevalcev ostati pri skupini dijakov 

  
Spremljevalci med potekom dejavnosti ne smejo zapuščati skupine. V izjemnih primerih, ko je 
to zaradi višje sile nujno, morajo za zavarovanje svoje skupine zadolžiti ostale spremljevalce. 
  

Za še večjo varnost pa je pomembno tudi: 
  

 šola organizira ekskurzije samo za tiste razrede, ki niso bili disciplinsko problematični 
 za vse ekskurzije in izlete je potrebno pisno soglasje staršev, ki morajo biti vnaprej 

seznanjeni z vsebino in obliko potovanja 

 če dijak soglasja staršev ne prinese, se ekskurzije ne more udeležiti 
 na ekskurzijah, športnih dnevih in prireditvah morajo dijaki upoštevati  in izpolnjevati 

navodila učiteljev 

 za dijake, ki ne upoštevajo navodil in se neprimerno vedejo,  lahko učitelj  določi vzgojni 
ukrep in iz varnostnih razlogov prepove ekskurzijo 

 če se posamezni dijak ali manjša skupina dijakov na ekskurziji neprimerno vede, lahko 
učitelj zahteva, da ga starši odpeljejo domov 

 če se dijaki neprimerno vedejo med samo ekskurzijo, lahko učitelj ekskurzijo prekine in 
skupina se v celoti vrne domov 

Šola organizira le enodnevne ekskurzije. Organizacija enodnevnih ekskurzij se izvede v skladu z 
LDN šole. 
V primeru želje dijakov po večdnevnem izletu organizacijo v celoti  prevzame agencija – realizira 
se v času, ko ni pouka, šola v tem primeru ne prevzame odgovornosti za dijake. Udeležba 
razrednikov/učiteljev je prostovoljna. 

 
 
 
 
 



DRUGI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VEČJE STOPNJE VARNOSTI V ŠOLI 
 
Šola mora zagotoviti redno vzdrževanje strojev in opreme. Zunanji izvajalci oz. serviserji ter 
vzdrževalci v šoli morajo pri svojem delu upoštevati pravila varstva pri delu in požarne varnosti. 
V primeru večjih pomanjkljivosti in nevarnosti morajo o njih obvestiti ravnateljico in 
pooblaščeno podjetje za VPD. 
 
Vzdrževalec opreme, hišnik in vsak zaposleni je dolžan ravnateljici sporočiti vse pomanjkljivosti, 
ki vplivajo na varnost v šoli. To je še zlasti pomembno v primerih, če je prišlo do poškodbe 
elektroinštalacij, naprav, strojev, opreme, igral, poškodovanje delov stavbe, stekla ali uničenja 
oznak za smeri izhoda v sili, navodil za varno delo in drugih oznak, ki vplivajo na varnost. Dijaki 
so dolžni o omenjenih pomanjkljivostih obvestiti učitelje. 
 
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) 
  
PUD opravljajo dijaki, vpisani v prenovljene programe po predmetniku in v terminu, ki je 
določen z letnim delovnim načrtom šole. Organizira ga šola. Vsa podrobnejša navodila v zvezi z 
PUD-om dobijo dijaki pred pričetkom opravljanja. PUD je dijakova obveznost, zato se tam 
evidentira dijakova prisotnost. Po uspešno opravljenem PUD-u morajo dijaki v predpisanem 
terminu  oddati poročilo o opravljanju PUD-a. Po pregledu poročil se dijaku PUD zaključi z 
»opravil«. V kolikor ga dijak ne opravi, se ne more vpisati v višji letnik. 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
  
IND so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki si 
lahko na tak način pridobivajo znanja in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in 
nagnjenja. 
Program IND je razdeljen na: 
 obvezni  enotni del (športni, kulturni dnevi, predstave, prireditve …) 
 vsebine povezane s programom (spoznavanje strokovnega področja, ekskurzije, treningi 

…) 
 vsebine povezane s prosto izbiro dijaka 

Število ur IND je za posamezni letnik določeno s programom. 
  
V kolikor se dijak ne bo udeležil interesnih dejavnosti, bo moral to nadomestiti v okviru 
organizirane dejavnosti (s strani šole), lahko tudi ob sobotah. V primeru neudeležbe le-te, bo 
lahko to dejavnost opravil le še v času popravnih izpitov. V nasprotnem primeru ne more 
napredovati v višji letnik. Tudi opravičena odsotnost od interesnih dejavnosti se mora 
nadomestiti, saj so dijaki dolžni realizirati program. Dijaku se program IND lahko prilagodi, če 
ima odločbo dijaka s posebnimi potrebami, status športnika oz. dijaka, ki se vzporedno 
izobražuje, ali sklenjeno pedagoško pogodbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 4. Druga pravila o varnosti in zdravju – COVID-19 
 
Na šoli v skladu z navodili MIZŠ potekajo aktivnosti le za dijake, ki v šolo lahko vstopajo 
(odvisno od epidemiološke slike in Odredb Vlade RS). Z natančno izvedbo aktivnosti/pouka ter 
z ostalimi posebnostmi dijake in starše seznani ravnateljica preko e-pošte (kateri dijaki so na 
šoli, kateri dijaki imajo pouk na daljavo …) 
 
Dijaki morajo dosledno upoštevati vsa splošna navodila oz. higienska priporočila (tako v času 
pouka kot izven le-tega), kot so: 
 

 obvezno nošenje maske v šoli v vseh prostorih, 
 razkuževanje ob prihodu v šolo ter po potrebi (razkužila so nastavljena v vseh skupnih 

prostorih in učilnicah) 
 upoštevanje varnostne razdalje (dijaki upoštevajo talne označbe in v največji meri pazijo 

na medosebno razdaljo – najmanj 1,5 m do 2 m), 
 umivanje rok, 
 higiena kašlja.  

 
Zaradi preprečevanja možnosti širjenja virusa na šoli so potrebne določene prilagoditve ter 
dosledno upoštevanje še ostalih pravil: 
 
ZDRAVJE DIJAKOV: 

 V šolo se lahko vrnejo le zdravi dijaki. 
 V kolikor se dijak iz različnih razlogov v šolo ne more vrniti, mora o tem obvestiti 

ravnateljico.  
 V kolikor dijak zboli za COVID-19, o tem nujno obvesti šolo. 

 
POUK, PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE: 
 

 Zadrževanje, zbiranje in druženje pred šolo (pred in po pouku) ni dovoljeno. 
 Zadrževanje, zbiranje in druženje na hodnikih in v drugih skupnih prostorih šole ni 

dovoljeno. 
 Odhod iz šole (med odmori in urami namenjenimi za malico) ni dovoljen.   
 V šolo dijaki prihajajo v skladu z urnikom, in sicer največ petnajst minut pred 

napovedanim pričetkom pouka. Vstopajo posamično in upoštevajo ustrezno talno 
označeno medosebno  razdaljo. Pri prihodu si v avli razkužijo roke in nadenejo svojo 
masko, ki jo nosijo ves čas zadrževanja v šolskih prostorih (maske lahko snamejo le v 
času malice, v kolikor zagotovijo dovolj veliko varnostno razdaljo). 

 Pouk za posamezen razred se izvaja v učilnici, ki je razredu dodeljena.  
 Prehajanje iz učilnice v učilnico ni dovoljeno (razen v primerih, ko organizacija pouka 

drugače ni mogoča).  
 Dijaki zapustijo učilnico le v primeru obiska stranišča ali jedilnice v času, ko je to 

predvideno. 
 Dijaki, ki bodo opravljali praktični pouk/PUD izven šole, morajo upoštevati vsa navodila 

in pravila, ki tam veljajo. 
 Dijaki si vsak dan vse šolske potrebščine nosijo domov (zaradi možnosti ponovnega dela 

na daljavo naj ne puščajo nobenih stvari v omarici). 
 
 



 
GARDEROBNE OMARICE: 
 

 Dijaki smejo do svojih garderobnih omaric pred poukom (da se preobujejo v copate) 
ter po končanem pouku. Ves čas pazijo na varnostno razdaljo. 

 Med poukom dijaki do garderobnih omaric ne smejo dostopati (vse stvari za pouk 
imajo ves čas pri sebi). 
 
 

MALICA: 
 Šolska prehrana bo organizirana za vse dijake (na dan, ko bo za njih potekal pouk na 

šoli).  
 Dijaki se držijo načrtovanega razporeda odhoda v jedilnico in higienskih navodil.  
 Dijaki, ki ne bodo naročili malice v šolski jedilnici, lahko malico (ki si jo prinesejo s seboj) 

pojedo le v matičnem razredu (oz. v dodeljeni učilnici) v času, ki je dijakom namenjen za 
malico (ob upoštevanju vseh higienskih priporočil).  

 
MASKE: 

 Maske so obvezne ves čas pouka (maske lahko snamejo le v času malice, v kolikor 
zagotovijo dovolj veliko varnostno razdaljo). 

 V primeru neupoštevanja pravila o nošenju zaščitnih mask gre za osebno odgovornost 
vsakega posameznika, pri čemer je ravnatelj (kot odgovorna oseba) dolžan izvesti vse 
ukrepe za zmanjševanje nevarnosti prenosa virusa in zagotavljanja drugih ukrepov 
znotraj zavoda. Zato lahko ravnatelj zoper posameznika (tudi dijaka) poda predlog za 
uvedbo postopka o prekršku na Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki bo zoper 
posameznika uvedel ustrezen postopek v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. 

 
 
Pravila za preprečevanje širjenja virusa veljajo do preklica. 
 
UVELJAVITEV ŠOLSKIH PRAVIL 
 

Šolska pravila določi ravnateljica po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora, 
skupnosti dijakov in sveta staršev. 
 
           Katja Rek 
 Maribor, 22. 2. 2021                            Ravnateljica SZKŠ Maribor 


